Algemeen beleid inzake veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)
Het beleid van Aleris International, Inc. is erop gericht zijn wereldwijde activiteiten uit te voeren met respect voor
het milieu. Aleris streeft er tegelijkertijd naar zowel zijn werknemers als de gemeenschap te beschermen. Aleris wil
met zijn VGM-prestaties bij de top van de sector horen. Via leiderschap van het management en betrokkenheid
van de werknemers, streeft Aleris ernaar alle geldende wetten, voorschriften en bedrijfsnormen betreffende
veiligheid, gezondheid en milieu na te leven en zijn VGM-prestaties voortdurend te verbeteren. Aleris meet deze
prestaties regelmatig en brengt de belanghebbenden hiervan op de hoogte. Alle Aleris-werknemers en aannemers
moeten op de hoogte zijn van dit beleid en zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de principes ervan. Dit
zijn de richtprincipes van het beleid:

Veiligheid en gezondheid
Aleris wil de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers, bezoekers en aannemers beschermen. Ieder van ons
moet zijn activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de voorschriften voor veilig werk en een juiste houding
aannemen tegenover de preventie van ongevallen en ziektes. Elke manager en ploegbaas is verantwoordelijk voor
de veiligheid van de mensen onder hem.
Aleris streeft ernaar gepast materieel, gereedschap, normen en geschikte procedures, procesanalyses en
opleidingen te verschaffen om zijn werknemers te helpen hun taken veilig uit te voeren. We analyseren onze
handelingen en handelsactiviteiten om eventuele verbeteringen te identificeren en een veilige werkomgeving te
garanderen.
Ook na de werkuren moeten ongevallen worden vermeden. Daarom bevordert Aleris de veiligheid van zijn
werknemers na het werk.
Beveiliging is een component die bijdraagt bij tot een veilige werkplek en wordt behandeld als een
veiligheidsvereiste.

Milieu
Aleris voert zijn handelingen en handelsactiviteiten uit met respect voor het milieu. Ons milieuprogramma schrijft
voor beheersystemen toe te passen waarbij de geldende wetten, voorschriften en bedrijfsnormen worden
nageleefd en ons milieubeleid voortdurend wordt verbeterd. Elke bedrijfsafdeling moet zelf maatregelen om
verontreiniging te voorkomen en om de energie en natuurlijke rijkdommen efficiënt te gebruiken.

Productgerichte milieuzorg
Aleris houdt bij de ontwikkeling, de productie, de distributie, het gebruik en de verwijdering van zijn producten
rekening met veiligheid, gezondheid en milieu. Wij bezorgen onze klanten, aannemers en vervoerders de nodige
informatie zodat onze producten op een veilige en milieuvriendelijke manier kunnen worden gedistribueerd,
gebruikt en gerecycleerd of verwijderd.
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